
 
Година 26                      Службени гласник општине Вишеград - Број 13               13 септембар 2017 године 

 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 36. став 2. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број: 6/17), Скупштина општина 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и 
 

ОД Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о приступању изради 

Стратегији развоја општине Вишеград 
 

Члан 1. 
У називу и члановима 1, 2, 3. Одлуке о приступању 
изради Стратегија развоја оппштине Вишеград гдје 
је написан назив планског документа „Стратегија 
развоја општине Вишеград“ додаје се: „2018-2027“, 
тако да нова формулација гласи „Стратегија развоја 
општине Вишеград 2018-2027“. 
 

Члан 2. 
У члану 2. у првом ставу додаје се реченица која 
гласи: „Процес планирања биће заснован на 
принципима одрживог развоја и социјалне 
укључености у складу са примјеном стандардизоване 
методологије за планирање локалног развоја у БиХ 
(МиПРО)".  

 
Члан 3. 

Ова измјена и допуна одлуке ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-214/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р.  
                                                                                                     
На основу члана 38. став (2) а у вези са чланом 50. 
став (5) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16), члана 39. став (2) тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене дијела Регулационог плана 

ширег подручја жељезничке станице са спортско-
рекреативним центром у Вишеграду  

 
Члан 1. 

Усваја се измјена дијела спроведбеног документа 
просторног уређења Регулационог плана ширег 
подручја жељезничке станице са спортско-
рекреативним центром у Вишеграду („Службени 
гласник  Општине Вишеград“, број 7/14), у даљем 
тексту: Измјена дијела Плана. 
 

Члан 2. 
Површина обухвата је cca 2ha и обухвата измјену два 
сегмента, а границе простора који је обухваћен 
Измјеном дијела  Плана одређене су  у графичком 
дијелу измјене Плана.  
 

Члан 3. 
Измјена дијела Плана садржи: 
 
а.  ПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
б. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
 
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I . Подаци о планирању 
 Просторно планска документација вишег реда  
 Обавезност доношења Регулационог плана  
 Одлука о изради Регулационог плана  
 Просторна цјелина  
 Носилац припреме и Носилац израде Плана  
 Радни тим за израду Плана 
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 Подаци о усаглашености ставова са 
надлежним органима и организацијама  

 Стручна расправа о преднацрту Плана 
 Јавни увид и стручна расправа о нацрту Плана 

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
I. Просторна цјелина 
II. Природни услови и ресурси 
III. Становање 
IV. Инфраструктура  

 Саобраћајна инфраструктура 
 Хидротехничка инфраструктура 
 Електроенергетика и телекомункације 
 Топлификација 

V. Пословне и привредне дјелатности 
VI. Јавне услужне и друштвене дјелатности 
VII. Животна средина 
VIII. Биланси коришћења површина, ресурса и 

објеката 
IX. Оцјена природних и створених услова 
X. Оцјена стања организације, уређења и 

коришћења простора подручја 
  

Ц.  ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
I. Просторна организација 
II. Становање   
III. Пословне и привредне дјелатности              
IV. Јавне службе и друштвене дјелатности 
V. Инфраструктура  

 Саобраћајна инфраструктура 
 Хидротехничка инфраструктура 
 Електроенергетика и телекомункације 
 Топлификација 

VI. Животна средина 
VII. Биланс потреба и могућности 

 

Д.  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
I. Просторна организација 
II. Становање 
III. Пословне и привредне дјелатности 
IV. Јавне службе и друштвене дјелатности 
V. Инфраструктура 

 Саобраћајна инфраструктура 
 Хидротехничка инфраструктура 
 Електроенергетика и телекомункације 
 Топлификација 

 

Е.   ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА  
I.    СМЈЕРНИЦЕ ЗА ДАЉЕ ПЛАНИРАЊЕ 
II.  ОПШТИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ  
      УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНА 
III. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ И  
     ПРИМЈЕНУ ПЛАНА 
IV. СТАТУС ЗАТЕЧЕНИХ ГРАЂЕВИНА  И   

      ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 
V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА  
    ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
Ф.   ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА  
(ОРИЈЕНТАЦИОНИ) 
I.  Увод  
II.  Осноовни циљеви израде и доношења програма 
III.  Припремање грађевинског земљишта 
 
ц. ГРАФИЧКИ ДИО 
 
1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА  1:1000 
2. ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА  
 КАРТА    1:2500 
3.  ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 
  ФОНДА БОНИТЕТ                           1:1000       
3.1.  ВАЛОРИЗАЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКОГ  
       ФОНДА СПРАТНОСТ И  
       НАМЈЕНА       1:1000       
3.2  ПЛАН РУШЕЊА   1:1000 
4. ПЛАН ПРОСТОРНЕ  
 ОРГАНИЗАЦИЈЕ   1:1000 
4.1. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ РЕГУЛАЦИОНОГ  
       ПЛАНА - ПЛАН ПРОСТОРНЕ  
       ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И  
 НИВЕЛАЦИЈЕ   1:1000 
6. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  
       ТОПЛИФИКАЦИЈА   1:1000 
7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ–

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  И  
     ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈE                   1:1000 
8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –

ХИДРОТЕХНИКА              1:1000 
9. СИНТЕЗНИ ПЛАН  
 ИНФРАСТРУКТУРЕ                      1:1000 
10.  ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ И  

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ               1.1000 
11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  1:1000 
11.1. ИЗВОД ИЗ ВАЖЕЋЕГ  

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА               1:1000. 

 

Члан 4. 
Елаборат измјене дијела плана, у дигиталном и 
аналогном облику, израдила је фирма Институт за 
грађевинарство “ИГ” д.о.о. Бања Лука, септембар 
2017. године и чини саставни дио ове одлуке. 

 
Члан 5.  

(1) Плански период на који се доноси измјена дијела  
Плана је до рока важења основног документа 
односно Регулационог плана ширег подручја 
жељезничке станице са спортско-рекреативним 
центром у Вишеграду („Службени гласник  Општине 
Вишеград“, број 7/14). 
(2) Почетак рачунања периода из става 1. овог члана 
рачуна се од дана ступања на снагу  одлуке о 
усвајању основног документа. 
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Члан 6.  
(1) Измјена дијела Плана ће бити изложен на 
сталном јавном увиду код органа општинске управе 
надлежног за просторно уређење општине Вишеград 
- Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
(2) О провођењу овог плана стараће се орган 
општинске управе из претходног става. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-215/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу  члана 39. став (2) а у вези а чланом 20. 
тачка 1) Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16),  и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној дана  12.09.2017. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о кућном реду у стамбеним зградама 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком регулише се кућни ред у 
стамбеним и стамбено-половним зградама на 
подручју општине Вишеград.  
(2) Под кућним редом у смилу става 1) овог члана 
подразумјвају се правила понашања вланика, 
корисника станова и других посебних дијелова 
зграде везана за коришћење станова и других 
посебних дијелова зграде, као и заједничких 
дијелова и уређаја који се налазе у зградама, те 
земљишта које служи редовној употреби зграда, као 
и друга питања а све у циљу одржавања мира, реда, 
чистоће као и очувања зграде и заједничких дијелова 
зграде у добром и употребљивом стању. 
 

Члан 2. 
Одредбе из одлуке су обавезне за сва лица која су 
етажни власници станова у зградама и лица која су 
закупци станова као и лица која привремено бораве у 
становима, за власнике и кориснике пословних и 
гаражних простора који се налазе у зградама или 
колективним гаражним објектима (у даљем тексту: 
станари), као и за лица која повремено у зграду 
долазе (у даљем тексту: друга лица ), те за органе 
заједнице етажних вланика. 
 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 
Станари и друга лица су дужни да користите посебне 
дијелове зграде са пажњом доброг домаћина, 
односно привредника, пазећи да друге станаре не 
ометају у мирном коришћењу станова, пословних и 
гаражних просторија, а посебно да: 
1) редовно одржавају и правилно 
употребљавају уређаје који служе редовној употреби 
стана, пословног или гаражног простора; 
2) хитно изврше поправке уколико квар 
угрожава друге дијелове зграде, или зграду у 
цјелини; 
3) уредним и чистим одржавају улазна врата у 
становима, пословним просторима, гаражама као и 
прозоре, балконе и лође; 
4) подрумске и друге помоћне просторије користити 
према њиховој намјени; 
5) све вањске отворе затворе у случају временских 
непогода; 
5) код редовног одржавања, и евентуалне 
реконструкције вањских отвора (прозора и балкона, 
лођа и тераса ), задржати пројектовани изглед 
фасаде; 
7) дозволити улазак у свој стан лицу коме су 
повјерени послови одржавања стамбене зграде и 
извођачима радова код поправки , било у свом или 
сусједном стану; 
8) у периоду од 22 сата до 6 сати (зими), и од 23 до 5 
сати (љети), као и у вријеме од 15 до 17 сати  
понашати се на начин који обезбјеђује потпуни мир 
и тишину у згради ( вријеме дневног и ноћног 
одмора); 
9) на огласној табли 24 сата раније најаве посебне 
догађаје и активности које подразумјевају 
нарушавње кућног мира (прославе, гласна музика и 
друго, као и вршење оправки које проузрокују буку); 
10) придржавати се посебних прописа о држању 
животиња у стану, бринути се о редовној хигијени 
животиња и тиме спријечити ометање станара у 
мирном коришћењу зграде, те спријечити 
онечишћење дворишта зграде и зелених површина; 
11) осигурати вентилацију - чији извод надвисује 
највишу етажу зграде за пословни простор у 
зградама, а посебно угоститељске објекте, у којима 
се припрема храна или настају испарења и мириси: 
12) уклањати снијег са балкона, лођа и тераса свога 
стана; 
13) натписе на пословним просторима одржавати 
уредне, чисте и исправно написане те одобрене од 
надлежних органа; 
14) обезбједити да излози уз јавне површине увијек 
буду уредни, чисти, редовно одржавани и 
одговарајуће освијетљени. 

Члан 4. 
Забрањено је: 
1) пролијевање воде или бацање било каквих 
отпадака и предмета са прозора, балкона, тераса, 
лође и друго; 
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2) испрашивање постељине, одјеће и других 
предмета на прозорима, балконима и лођама, као и у 
стубиштима; 
3) остављање огријева и других предмета на 
балконима и терасама, који могу угрозити друге 
станове, зграду и пролазнике као и цијепање огријева 
у зградама, припремање јела на роштиљу и вршење 
других радњи које могу угрозити станове, зграду и 
пролазнике. 
4) остављати у заједничким просторијама (смеће, 
стари намјештај, амбалажу, огријев и сл.); 
5) држати у стану лако запаљиве материје; 
6) остављање укључених уређаја и инсталација које 
користе редовној употреби стана, када станари нису 
у стану ( отворена вода, укључени електрични и 
плински уређаји и сл.); 
7) у стану, помоћном, пословном или гаражном 
простору производити буку, развијати пару, дим, 
гасове и слично што омета друге станаре у мирном 
кориштењу стана.; 
8) постављати појединачне антене на прозорима и 
другим фасадним отворима у зградама у којима 
постоји заједничка кровна антена, а у зградама код 
којих не постоји заједничка кровна антена, не смију 
се постављати појединачне антене на фасаде 
оријентисане према јавним површинама ако постоји 
могућност да се монтирају на фасаде које нису 
окренуте према јавној површини; 
9) заједницама етажних власника у којима постоји 
успостављен систем централног гријања, ложење 
ватре индивидуално у становима, уколико не постоје 
испуњени услови у складу са прописима којима се 
регулише противпожарна заштита. 
 

Члан 5. 
Заједничким дијеловима зграде сматрају се, у смислу 
ове одлуке, дијелови и уређаји који служе згради, 
као цјелини или посебним дијеловима зграде, а 
нарочито: темељи, главни зидови, кров, степениште, 
димњаци, лифтови, фасада, подрум, таван, ходници, 
свјетларници, праонице и сушионице, просторије за 
смеће, просторије за одржавање састанака станара, 
просторије одређене за кућепазитеља, електрична, 
громобранска, канализациона, водоводна и 
телефонска мрежа, гасне и топловодне инсталације и 
телевизијске антене. 

 
Члан 6. 

Заједница етажних власника, као правно лице, у 
смислу одредби Закона о одржавању стамбених 
зграда, дужна је да: 
1) обезбиједи и на видљивом мјесту постави огласну 
таблу; 
2) истакне на огласној табли ову одлуку о кућном 
реду у стамбеним зградама;  
3) истакне на огласној табли списак етажних 
власника, закупаца и корисника посебних дијелова 
зграде; 

4) одржава фасаду зграде у уредном стању; 
5) одржава заједничке просторије зграде у уредном и 
у исправном стању; 
6) одржава заједничке дијелове зграде, уређаје, 
опрему и инсталације  у исправном стању;  
7) обезбиједи освјетљење у предворју и стубишту; 
8) обезбиједити чишћење димњака, те да су, 
димњачарска враташца на тавану и подруму, у свако 
вријеме, слободна за приступ; 
9) обезбиједити, на видљивом мјесту, огласну таблу; 
10) обезбиједити да кључ од тавана и непроходних 
тераса, мора увијек бити доступан код кућепазитеља, 
или код другог лица које одреди надлежни орган 
заједнице етажних вланика; 
11) обезбиједити одржавање и чишћење лифтова, 
према техничким прописима, те обавијест о квару 
лифта истакне  на видно мјесто. 
 

Члан 7. 
Обавезе станара у коришћењу заједничких дјелова 
зграде су слиједеће: 
1) закључавати улазна врата: зими - од 22 до 6 сати, 
и љети - од 23 до 5 сати, а уколико зграда има 
спољне сигуроносне уређаје за позивање појединих 
станова или кућепазитеља, улазна врата могу бити 
закључана 24 сата; 
2) станари су дужни обезбиједити натписе са 
презименима станара, или називом правног лица које 
врши одређену дјелатност; 
3) станари су дужни обезбиједити да поштански 
сандучићи буду уредни и чисти, са јасно истакнутим 
презименима станара; 
4) станари су дужни обезбиједити да улазна врата 
заједничких просторија, подрума, склоништа, тавана, 
праоница и сушионица, проходних и непроходних 
тераса буду закључана;  
5) станари мора да обезбиједе да тавански и прозори 
на заједничким ходницима, стубиштима и 
подрумским пролазима омогуће редовну 
вентилацију, и буду затворени у случају временске 
непогоде; 
6) станари су дужни неовлаштеним лицима 
онемогућити приступ непроходним терасама, 
кровним површинама и заједничким уређајима, и 
вршење поправки на њима; 
7) станари су дужни омогућити улазак у заједничке 
просторије екипама за дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију. 
 

Члан 8.  
Земљиште за редовну употребу зграде је земљиште 
које није јавна површина, а по намјени је двориште 
зграде.  

Члан 9.  
(1) Двориште прије свега служи за игру дјеце, 
обављање кућних послова, на за то одређеном  
простору, те за остале намјене које споразумно 
одреде станари зграде (паркирање и слично).  
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(2) У дворишту је забрањено: 
- прање аутомобила, 
- обављање услужних и производних дјелатности као 
споредних занимања које за последицу имају 
нарушавање кућног реда и мира, без сагласности 
заједнице етажних власника и одобрења надлежног 
органа.  
(3) Двориште пролази и вртови који припадају 
згради морају да се чисто и уредно одржавају.  
 

Члан 10.  
Заједница етажних власника дужна је да обезбједи:  
1) уредно и редовно одржавање  зелених 
површина и ограда, који не смију бити од  
бодљикаве жице, шиљака и слично; 
2) проходан и освјетљен прилаз згради; 
3) уредно и редовно одржавање дворишних 
објеката; 
4) да вањски дијелови фасада, балкони лође и 
терасе увијек буду уредни и чисти а оштећења 
поправљена.  
 
III НАДЗОР  
 

Члан 11. 
(1) За спровођење ове одлуке надлежни су органи 
заједнице етажних власника. 
(2) Комунално-инспекцијски надзор над 
спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална 
полиција.  
(3) По указаној потреби или у складу са посебним 
прописом инспекцијски надзор може вршити и друга 
инспекција.  
 

Члан 12.  
(1) Комунални полицајци и други инспектори, у 
обављању својих послова дужни су се придржавати 
закона, ове одлуке и других прописа. 
(2) Комунални полицајци у обављању надзора 
поступају и доносе акте у оквиру дужности и 
овлашћења утврђених Законом о комуналној 
полицији, овом одлуком и другим прописима.   (3) 
Сва правна и физичка лица, предузетници као и сви 
субјекти надзора дужни су да комуналном полицајцу 
односно другом инспектору дозволе несметано 
вршење комунално-инспекцијског надзора, односно 
другог инспекцијског надзора, а посебно приступ до 
просторија објекта, уређаја, направа и слично, затим 
дати личне податке и пружити друга потребна 
обавјештења. 
(4) Ако комунални полицајац у своме раду наиђе на 
отпор или се такав отпор може основано очекивати, 
комунални полицајац ће затражити помоћ надлежне 
полицијске станице. 
(5) Комунална полиција и други инспектори 
рјешењем наређују извршење одређених мјера и 
одређују рок за њихово извршење, подносе захтјеве 
за покретање кривичног, прекршајног и других 

поступака и издају прекршајне налоге у складу са 
законом и одредбама ове одлуке. 
 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 13.  
(1) Новчаном казном у износу од 40 КМ до 80 КМ 
казниће се вланик односно корисник станова и 
других посебних дијелова зграде за прекршај ако 
поступа супротно одредбама  члана 3. тачка 1, 3, 4, 
5,6, 7,7 8, 9, 10, 11, 12 и 13  ове одлуке . 
(2) Новчаном казном у износу од 60 КМ до 180КМ 
казниће се вланик односно корисник стана и других 
посебних дијелова зграде за прекршај ако поступа 
супротно одредбама  члана 3. тачка 2 и 14. 
(3) Новчаном казном у износу од 60 КМ до 200 КМ 
казниће се вланик односно корисник стана и других 
посебних дијелова зграде за прекршај ако учини 
забрањену радњу из члана 4. ове одлуке. 
(4) Новчаном казном у износу од 30 КМ до 70 КМ 
казниће се вланик односно корисник стана и других 
посебних дијелова зграде за прекршај ако учини 
забрањену радњу из члана 7. ове одлуке. 
 

Члан 14. 
(1) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 300 КМ 
казниће се заједница етажних власника за прекршај 
ако не обезбједи потребне услове из члана 6.  и члана 
10. ове одлуке. 
(2) Новчаном казном у износу од 50 КМ до 150 КМ 
казниће се и одговорно лице у заједници етажних 
власника за прекршај из става 1 овог члана. 

 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 15. 
Заједнице етажних власника могу донијети допунска 
правила о кућном реду.  
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-216/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р.  
 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број  20/12) и члана 36. 
Статута   општине   Вишеград   („Службени  гласник  
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општине Вишеград“, број 6/17) Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности  

означене као к.п. број 564 КО Добрун 
 у својини Општине Вишеград 

 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград доноси одлуку о 
продаји непокретности у својини општине 
Вишеград, те утврђује начин и услове продаје 
непокретности, означене као: 
1. к.п. број 564 са припадајућим објектoм у рубрици 
згр. означен бројем 1 по култури поље кућа и зг. као 
и поље-фискултурно игралиштеу укупној површини 
од 8600 m² , уписана у П.Л. број 73/6 К.О. Добрун 
(нови премјер). 
Према подацима земљишне књиге некретнина је 
означена као к.п. 377/1 у површини од 86а 00м2, 
уписана у зк уложак 1193 КО СП Добрун, ознака 
некретнине Поље; зграда привредна 1, фудбалски 
стадион, у власничком листу уписано Општина 
Вишеград  са дијелом 1/1, у теретном листу уписано 
је без терета.  
 

Члан 2. 
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке 
извршиће се усменим јавним надметањем-
лицитацијом, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и ове одлуке. 
Поступак лицитације спроводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, коју именује 
Скупштина општине Вишеград. 
 

Члан 3. 
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 
ове одлуке, износи: 

- 4,23 КМ/m². 
 

Члан 4. 
За учешће у поступку лицитације, понуђачи су 
дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне 
цијене непокретности односно 3.640,81 КМ на ЈРТ 
Општине Вишеград број 5620060000054715 код НЛБ 
Развојне банке. 
 

Члан 5. 
Продаја непокретности објавиће се путем јавног 
огласа у дневном листу ,,Новости“, и то најкасније 
15 дана прије дана одређеног за дан лицитације. 
Примјерак јавног огласа о лицитацији истовремено 
се истиче на огласној табли и објављује на интернет 
страници општине Вишеград.  
 

Члан 6. 
Купопродајну цијену учесник лицитације са којим ће 
се закључити уговор може измирити у шест једнаких 
мјесечних оброка (рата) од дана закључења уговора о 
купопродаји на ЈРТ Општине Вишеград, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 
8 дана од дана потписивања уговора, о чему ће се 
сачинити записник.  
Уколико се купац одлучи за  измирење купопродајне 
цијене кроз мјесечне оброке (рате) својина ће се 
пренијети на основу посебне исправе (clausula 
intabulandi) по измирењу цјелокупне купопродајне 
цијене.  
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

Члан 7. 
Овлашћује се начелник општине Вишеград да у 
складу са овом одлуком по окончању поступка 
лицитације, у име и за рачун Општине Вишеград, 
пред овлашћеним нотаром, закључи, потпише и 
овјери уговор о купопродаји непокретности са 
најповљнијим понуђачем, као и да истовремено 
уговори остале услове наведене купопродаје који су 
неопходни за провођење и реализацију истог у 
складу са овом одлуком и позитивним законским 
прописима, а по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске-сједиште 
замјеника у Фочи. 
 

Члан 8. 
Трошкове израде нотарске исправе и накнаду за 
укњижбу у јавним евиденцијама сноси купац. 
 

Члан 9. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-217/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 5. став (3) Одлуке о 
давању пословног простора у закуп („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 3/14) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној  12.09.2017. године, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели на коришћење пословног  

простора без накнаде  
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Члан 1. 
Предузећу за производњу и промет конфекције ,,Пут 
слободе“ д.о.о. Пожега из Пожеге, Књаза Милоша 
138, односно новом предузећу који ће се 
регистровати у БиХ-РС под називом Ива Ком д.о.о. 
додјељује се на коришћење пословни простор на 
Тргу палих бораца бб у Вишеграду, I зона, који се 
налази у згради тзв. Робна кућа који се састоји од 
простора на I спрату површине од 250 до 450 м2 у 
зависности од потребе за обављање регистроване 
дјелатности, а што ће се регулисати уговором. 
 

Члан 2. 
Предузеће из члана 1. ове одлуке ће пословни 
простор користити за потребе обављања дјелатности 
за коју је регистрована, а у циљу запошљавања 
минимум 20 радника. 
 

Члан 3. 
Додјела пословног простора из члана 1. ове одлуке 
врши се без накнаде, на период од 2 (двије) године 
од дана потписивања уговора. 
Предузеће из члана 1. Ове одлуке плаћа ПДВ, на 
износ закупнине по 1м2, обрачунато у складу са 
Одлуком о давању пословног простора у закуп. 
Обавезује се предузеће за производњу и промет 
конфекције ,,Пут слободе“ д.о.о. Пожега из Пожеге, 
Књаза Милоша 138 да изврши регистрацију у БиХ-
РС под новим називом, у складу са позитивним 
законским прописима, те уговор закључи са новим 
регистрованим друштвом. 
 

Члан 4. 
Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији. 
 

Члан 5. 
На основу ове одлуке са новим регистрованим 
друштвом закључиће се уговор, којим ће бити 
регулисана права и обавезе уговорних страна у вези 
са коришћењем пословног простора из члана 1. ове 
одлуке.  
Овлашћује се начелник општине Вишеград да на 
основу ове одлуке и у складу са позитивним 
законским прописима закључи уговор. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Вишеград”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-218/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р.  
 

На основу члана 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 11. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) 
и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник Општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине  Вишеград на сједници одржаној 
12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

надметања за продају непокретности означене 
као к.п. број 564 КО Добрун у својини 

 општине Вишеград 
 

I Именује се Комисија за за спровођење јавног 
надметања за продају непокретности у својини 
Општине Вишеград (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу: 
1. Александар Ђукановић, предсједник   

Лепа Цвијетић Васиљевић, замјеник предсједника 
2. Милан Јакшић, члан               

Његош Танасковић, замјеник члана 
3. Споменка Танасковић , члан 

Биљана Бореновић, замјеник члана. 
 

II Задатак комисије из тачке I овог рјешења је да, у 
складу са Правилником о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
спроведе поступак лицитације, односно продаје 
непокретности означене као к.п. број 564 са 
припадајућим објектом у укупној површини од 8600 
m² , уписане у П.Л. број 73/6 К.О. Добрун (нови 
премјер), што по старом премјеру одговара к.п. број 
377/1 уписана у ЗК уложак 1193 К.О. СП Добрун 
посједништво и власништво Општине Вишеград 
према Одлуци о начину и условима продаје 
непокретности у својини Општине Вишеград 
донијетој на овој скупштини и јавним огласом који 
ће бити расписан. 
 

III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-220/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу  члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члан 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број: 6/17), 
члана 8. Правилника о условима и начину давања у 
закуп непокретности пољопривредним задругама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 123/10 
и 57/12) и члана 8. Одлуке о расписивању јавног 
огласа    о   условима    и    начину   давања   у   закуп  
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пољопривредног земљишта у власништву општине 
Вишеград пољопривредним задругама и другим 
правним лицима регистрованим за обављање 
дјелатности из области пољопривреде („Службени 
гласник општине Вишеград“, број: 5/17 и 8/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење поступка 

додјеле у закуп непокретности у својини општине 
Вишеград 

 
Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка додјеле 
у закуп непокретности у својини општине Вишеград 
(у даљем тексту: Комисија) од пет (5) чланова. 
Именовани су сљедећи чланови Комисије: 
1. Марица Јовановић, дипл. инж. пољопривреде  

(општина Вишеград), 
2. Александар Ђукановић, дипл. правник (општина 

Вишеград), 
3. Радислав Стојановић, геометар (Републичка 

управа за геодеске и имовинско-правне послове – 
ПЈ Вишеград), 

4. Николина Ђурић, дипл. инж. пољопривреде 
(Удружење пољопривредних произвођача), 

5. Ненад Љубојевић, директор ПЗ „Увац“ Рудо 
(Задружни савез РС). 

       
Члан 2. 

Комисија ће радити у сладу са Правилником о 
условима и начину давања у закуп непокретности 
пољопривредним задругама и Одлуке о расписивању 
јавног огласа о условима и начину давања у закуп 
пољопривредног земљишта у власништву општине 
Вишеград пољопривредним задругама и другим 
правним лицима регистрованим за обављање 
дјелатности из области пољопривреде. 
Именовани чланови Комисије ће изабрати 
предсједника. 
Комисија ће одлуке доносити већином гласова. 
Комисија ће донијети пословник о раду. 
Комисија о свом раду води записник који треба да 
садржи: датум и мјесто одржавања сједнице, ток 
сједнице, списак присутних чланова, примједбе, 
образложења, детаљан начин утврђивања ранг листе 
и потпис чланова Комисије. 
 

Члан 3. 
Задаци комисије су сљедећи: 
- разматра приспјеле понуде на дан одређен јавним 
огласом и утврдити да ли су поднесене 
благовремено, 
- утврђује да ли су уз понуду достављени сви 
тражени докази о испуњености услова из јавног 
огласа, 
- одбацује све неблаговремене и непотпуне понуде, 

- у складу са критеријумима из јавног огласа 
формира ранг листу и утврђује која је понуда 
најповољнија, 
- подносиоцима понуде доставља ранг лису уз 
образложење. 
 

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-221/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 43. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став (2) 
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета плана за праћење израде  
Регулационог плана  ,,гробље Трноваче“ у 

Вишеграду 
 
I Именује се Савјет плана за праћење израде 
Регулационог плана ,,гробље Трноваче“ у Вишеграду 
(у даљем тексту: савјет плана), у саставу: 
 

1. Биљана Бореновић, дипл.инж. архитектуре, 
предсједник; 

2. Александар Ђукановић, дипл.правник, 
замјеник предсједника; 

3. Младен Ђуревић, инж. геодезије (начелник 
Општине), члан; 

4. Младенко Тасић, инж. машинства (замјеник 
начелника Општине), члан 

5. Гордана Мојевић, дипл. инж. архитектуре, 
члан; 

6. Милица Станчић, дипл. просторни планер, 
члан; 

7. Светлана Грујић, дипл. инж. грађевине, 
члан; 

8. Споменка Танасковић, инж. грађевине, члан; 
9. Мирослав Шијаковић, инж.грађевине, члан; 
10. Марица Јовановић, дип. инж. пољопривреде, 

члан 
11. Марко Савић (одборник), члан;   
12. Жељко Шеврт (одборник), члан, и  
13. Дарко Андрић (одборник) члан. 

 

II Савјет плана прати израду Регулационог плана 
,,гробље   Трноваче“  у  Вишеграду,  те прати вођење  
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јавне расправе и усаглашавање ставова и интереса 
током израде измјене дијела овог документа 
просторног уређења и заузима стручне ставове према 
питањима општег, привредног и просторног развоја 
општине Вишеград односно подручја за које се 
документ доноси, заузима стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености са документом просторног 
уређења који представља основу за израду овог 
плана, као и усаглашеност овог документа са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 
другим прописима заснованим на закону.  
 

III Техничке услове за рад савјета плана 
обезбиједиће Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, као носилац припреме 
плана. 
 

IV  Савјет плана именује се на период до усвајања 
плана. 
 

V Ова рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-222/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 
78/11).) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-

телевизија Вишеград “ д.о.о Вишеград 
 

Члан 1. 
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа  „Радио-
телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград: 

1. Данка Зечевић, дипломирани економиста, 
2. Рената Драшковић, дипломирани 

економиста, 
3. Милена Ђогић, дипломирани економиста, 

због истека периода на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Данку Зечевић, Ренату Драшковић и 

Милену Ђогић за вршиоце дужности чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград на период од 
два мјесеца а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. Како је истекао период на који су 
именовани вршиоци дужности чланова Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Радио-телевизија 
Вишеград“ д.о.о. Вишеград, а поступак јавне 
конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршилаца дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград.    
На основу наведеног, а у складу са чланом 5. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и чланом 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у 
диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-223/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 5. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора  
Јавног предузећа „Радио-телевизија Вишеград “ 

д.о.о. Вишеград 
 

Члан 1. 
За чланове Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград, на 
период од четири године именују се: 

1. Данка Зечевић, дипломирани економиста, 
2. Рената Драшковић, дипломирани 

економиста, 
3. Милена Ђогић, дипломирани економиста. 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), за чије 
спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Радио-телевизија Вишеград“ д.о.о. Вишеград коју је 
именовала Скупштина општине Вишеград Рјешењем 
број: 01-022-138/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Данка Зечевић, Рената 
Драшковић и Милена Ђогић испуњавају услове 
конкурса, обавила интервју са кандидатима и након 
тога кандидате предложила начелнику општине на 
разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Надторног одбора Јавног предузећа „Радио-
телевизија Вишеград“ Вишеград Данку Зечевић, 
Ренату Драшковић и Милену Ђогић.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-224/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 

Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас “ 

Вишеград 

Члан 1. 
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина влас“ 
Вишеград: 

1. Саша Рацковић, 
2. Перо Крстић, 
3. Небојша Бенђо, 

због истека периода на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Сашу Рацковића, Перу Крстића и 
Небојшу Бенђу за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград на 
период од два мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. Како је истекао период 
на које су именовани вршиоци дужности, а поступак 
јавне конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршилаца дужности 
чланова Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина влас“ 
Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-225/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора  
Јавне установе Рехабилитациони Центар „Вилина 

влас“ Вишеград 
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Члан 1. 
За чланове Управног одбора Јавне установе 
Рехабилитациони центар „Вилина влас“ Вишеград, 
на период од четири године именују се: 

1. Саша Рацковић, економиста, 
2. Перо Крстић, дипломирани правник, 
3. Небојша Бенџо, професор геогрaфије. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне установе Рехабилитациони 
центар „Вилина влас“ Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), за чије спровођење 
је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Саша Рацковић, Перо 
Крстић и Небојша Бенђо испуњавају услове 
конкурса, обавила интервју са кандидатима и након 
тога кандидате предложила начелнику општине на 
разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Управног одбора ЈУ РЦ „Вилина влас“ Вишеград 
Сашу Рацковића, Перу Крстића, и Небојшу Бенђу.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-226/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 
Управног одбора Јавне установе „Центар  

за социјални рад “ Вишеград 
 

Члан 1. 
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Вишеград: 

1. Жељана Пејовић, 
2. Бранкица Видаковић, 
3. Оливера Милисављевић, 

због истека периoда на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Жељану Пејовић, Бранкицу Видаковић и 
Оливеру Милисављевић за вршиоце дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Вишеград на период од два мјесеца, а најдуже 
до окончања поступка јавне конкуренције. Како је 
истекао период на које су именовани вршиоци 
дужности, а поступак јавне конкуренције завршен, 
самим тим створене су претпоставке за разрјешење 
вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-227/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним    и    другим    именовањима   („Службени  
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гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора  
Јавне установе „Центар за социјални рад 

Вишеград“ Вишеград 
 

Члан 1. 
За чланове Управног одбора Јавне установе „Центар 
за социјални рад Вишеград“ Вишеград, на период од 
четири године именују се: 
 

1. Жељана Пејовић, професор разредне 
наставе, 

2. Бранкица Видаковић, машински инжењер, 
3. Оливера Милисављевић, професор разредне 

наставе.   
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне установе „Центар за 
социјални рад Вишеград“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), за чије 
спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Жељана Пејовић, 
Бранкица Видаковић и Оливера Милисављевић 
испуњавају услове конкурса, обавила интервју са 
кандидатима и након тога кандидате предложила 
начелнику општине на разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад 
Вишеград“ Вишеград Жељану Пејовић, Бранкицу 
Видаковић и Оливеру Милисављевић.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-228/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација Вишеград “ Вишеград 

 
Члан 1. 

Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈУ „Туристичка 
организација Вишеград“ Вишеград: 

1. Дамјан Кокошар, 
2. Боса Милетић, 
3. Јелена Симеуновић, 

због истека периода на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Дамјана Кокошара, Босу Милетић и 
Јелену Симеуновић за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
Вишеград“ Вишеград на период од два мјесеца, а 
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције. 
Како је истекао период на које су именовани 
вршиоци дужности, а поступак јавне конкуренције 
завршен, самим тим створене су претпоставке за 
разрјешење вршилаца дужности чланова Управног 
одбора ЈУ „Туристичка организација Вишеград“ 
Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике  Српске“,  број  68/07 и 109/12)  и  
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чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 

Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-229/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора  
Јавне установе „Туристичка организација 

Вишеград “ Вишеград 
 

Члан 1. 
За чланове Управног одбора Јавне установе 
„Туристичка организација Вишеград“ Вишеград, на 
период од четири године именују се: 

1. Дамјан Кокошар, дипломирани инжењер 
машинства, 

2. Боса Милетић, дипломирани економиста 
3. Јелена Симеуновић, професор филозофије. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне установе „Туристичка 
организација Вишеград“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), за чије 
спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 

Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Дамјан Кокошар, Боса 
МИлетић и Јелена Симеуновић испуњавају услове 
конкурса, обавила интервју са кандидатима и након 
тога кандидате предложила начелнику општине на 
разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Управног одбора ЈУ „Туристичка организација 
Вишеград“ Вишеград Дамјана Кокошара, Босу 
Милетић и Јелену Симеуновић.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-230/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 

Управног одбора Јавне установе за културну 
дјелатност „Дом културе “ Вишеград 

 
Члан 1. 

Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈУ за културну дјелатност 
„Дом културе“ Вишеград: 

1. Наташа Ђурић, 
2. Сандра Пецикоза, 
3. Вук Лукић, 

због истека периoда на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
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O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Наташу Ђурић, Сандру Пецикозу и Вука 
Лукића за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом културе“ 
Вишеград на период од два мјесеца, а најдуже до 
окончања поступка јавне конкуренције. Како је 
истекао период на које су именовани вршиоци 
дужности, а поступак јавне конкуренције завршен, 
самим тим створене су претпоставке за разрјешење 
вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ за 
културне дјелатности „Дом културе “ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-231/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора  
Јавне установе за културне дјелатности  

„Дом културе “ Вишеград 
 

Члан 1. 
За чланове Управног одбора Јавне установе за 
културне дјелатности „Дом културе“ Вишеград, на 
период од четири године именују се: 
 

1. Наташа Ђурић, дипломирани графички 
дизајнер, 

2. Сандра Пецикоза, дипломирани педагог, 
3. Вук Лукић, дипломирани економиста. 

 
Члан 2. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне установе за културне 
дјелатности „Дом културе“ Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), за чије 
спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Наташа Ђурић, Сандра 
Пецикоза и Вук Лукић испуњавају услове конкурса, 
обавила интервју са кандидатима и након тога 
кандидате предложила начелнику општине на 
разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Управног одбора ЈУ за културне дјелатности „Дом 
културе“ Вишеград Наташу Ђурић, Сандру 
Пецикозу и Вука Лукића.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-232/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), Скупштина општине Вишеград на 
сједници одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова вршилаца дужности 
Управног одбора Јавне спортске установе 

„Дрина“ Вишеград 
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Члан 1. 
Разрјешавају се дужности вршиоци дужности 
чланова Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград: 

1. Дарко Фргања, 
2. Петар Матић, 
3. Небојша Перишић, 

због истека периода на који су именовани. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Дарку Фргању, Петра Матића и Небојшу 
Перишића за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград на период од два 
мјесеца, а најдуже до окончања поступка јавне 
конкуренције. Како је истекао период на које су 
именовани вршиоци дужности, а поступак јавне 
конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршилаца дужности 
чланова Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 16. став 
(6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
чланом 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), одлучено је 
као у диспозитиву рјешења. 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-233/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. 
став (6) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 
члана 36. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора  

Јавне спортске установе „Дрина“ Вишеград 
 

Члан 1. 
За чланове Управног одбора Јавне спортске установе 
„Дрина“ Вишеград, на период од четири године 
именују се: 

1. Небојша Перишић, дипломирани 
економиста, 

2. Петар Матић, струковни инжeњер заштите 
животне средине и заштите на раду, 

3. Дарко Фргања, дипломирани инжeњер 
машинства. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и три члана 
Управног одбора Јавне спортске установе „Дрина“ 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17), за чије спровођење је надлежан начелник 
општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да кандидати Небојша Перишић, Дарко 
Фргања и Петар Матић испуњавају услове конкурса, 
обавила интервју са кандидатима и након тога 
кандидате предложила начелнику општине на 
разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за чланове 
Управног одбора ЈСУ „Дрина“ Вишеград Небојшу 
Перишића, Петра Матића и Дарка Фргању.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-234/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
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На основу члана 79. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 79/15), члана 16. став (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. 
Статута општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 6/17), Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу једног члана вршиоца дужности 
Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање 
 „Невен “ Вишеград 

 
Члан 1. 

Разрјешава се Maријана Шекарић са мјеста вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање „Невен“ 
Вишеград, због истека периода на који је именована. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је 21.03.2017. године 
именовала Маријану Шекарић за вршиоца дужности 
члана Управног одбора ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград на 
период од два мјесеца, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције. Како је истекао период 
на које је именован вршилац дужности, а поступак 
јавне конкуренције завршен, самим тим створене су 
претпоставке за разрјешење вршиоца дужности 
члана Управног одбора Ју за предшколско васпитање 
и образовање „Невен“ Вишеград. 
На основу наведеног, а у складу са чланом 79. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), 
чланом 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и чланом 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-235/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 79. 
Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), 
члана 16. став (6) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 
109/12) и члана 36. Статута општине Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној 12.09.2017. године, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању једног члана Управног одбора  
Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Невен “ Вишеград 
 

Члан 1. 
Именује се Маријана Шекарић, инжењер 
електротехнике, за члана Управног одбора Јавне 
установе за предшколско васпитање и образовање 
„Невен “ Вишеград, на период од четири године. 
 

Члан 2. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Вишеград је на сједници 
одржаној 27.04.2017. године донијела Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач 
општина Вишеград, између осталог и једног члана 
управног одбора Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Невен“ Вишеград 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 6/17), 
за чије спровођење је надлежан начелник општине.  
У складу са наведеним, јавни конкурс је расписан у 
„Гласу Српске“ и у дневном листу „Вечерње 
новости“, а поступак избора је спровела Комисија за 
избор чланова управних одбора јавних установа чији 
је оснивач општина Вишеград, коју је именовала 
Скупштина општине Вишеград Рјешењем број: 01-
022-137/17 од 27.04.2017. године. 
Комисија је у складу са законом спровела процедуру, 
констатовала да Маријана Шекарић испуњава услове 
конкурса, обавила интервју са кандидатом и након 
тога предложила кандидата предложила начелнику 
општине на разматрање. 
Начелник општине, на основу наведеног, предложио 
је Скупштини општине Вишеград за члана Управног 
одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање 
„Невен“ Вишеград Мирјану Шекарић.  
На основу наведеног, а у складу са чланом 12. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана  79.   Закона  о  предшколском   васпитању   и  
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образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 79/15), члана 16. став (6) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17), одлучено је као у диспозитиву 
рјешења. 
 
Упутство о правном лијеку: Ово рјешење је 
коначно и против истог није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор, тужбом Окружном 
суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-236/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 144. Пословника Скупштине 
општине Вишеград-Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 8/17), а након 
разматрања Извјештаја о извршењу буџета за период 
01.01.-30.06.2017.године, Скупштина општине 
Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. године,                
д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Скупштина општине Вишеград прихвата 

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06. 
2017. године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 
      ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Број: 01-022-237/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана члана 39. став (2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 36. став (2) Статута општине 
Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, 
број 6/17) и члана 144. Пословника Скупштине 
општине Вишеград-Пречишћен текст („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 8/17), а након 
разматрања Извјештаја о стању у области цивилне 
заштите и реализацији мјера противпожарне заштите 
на подручју општине Вишеград, Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 12.09.2017. 
године,  д о н о с и  
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Вишеград прихвата 
Извјештај о стању у области цивилне заштите и 
реализацији мјера противпожарне заштите на 
подручју општине Вишеград.  

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-238/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/11), Скупштина општине 
Вишеград, на сједници одржаној 12.09.2017. године, 
д о н о с и 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Вишеград даје сагласност на 
Одлуку о цијенама пијачних услуга број 03-109-9/17. 
 

Члан 2. 
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Вишеград“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

      ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Број: 01-022-219/17                                                       
Датум: 12.09.2017. год.    др Билал Мемишевић,с.р. 
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 
2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), члана 3. Правилника о 
коришћењу средстава буџетске резерве број 02-013-
245/17 од 15.08.2017. године и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

 
Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске у укупном износу 
од 1.404,00 КМ (једнахиљадачетиристотинеичетири 
конвертибилнемарке) у сврху плаћања Пореске 
фактуре број 28 СЗТР "Кристал" Рогатица за израду  
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и уградњу заштитног стакла и стубова на пулту у 
згради Општине Вишеград 
 

Члан 2. 
За реализацију ов еодлуке задужује се одјељење за 
финансије. 
Одобрена средства ће се исплатити на жиро рачун 
број: 562-001-00002596-30, а прималац је СЗТР 
Кристал Рогатица. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
                                
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-239/17 
Датум: 05.9.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р 
 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  121/12, 152/14, 103/ 15 и 15/16), члана 
11. Одлуке о извршењу буџета општине Вишеград за 
2017. годину („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 14/16), члана 3. Правилника о 
коришћењу средстава буџетске резерве број 02-013-
245/17 од 15.08.2017. године и члана 87. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 6/17) начелник општине, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава буџетске резерве 

                                                
Члан 1. 

Одобравају се средства буџетске у укупном износу 
од 2.755,14 КМ (двијехиљадеседамстиотинапедесет 
петконвертибилнемарке) у сврху плаћања фактуре 
број: 117/17 издате од стране Siming trade doo 
предузеће за трговину и ижењеринг  Фоча за набавку 
и испоруку електроматеријала  

 
Члан 2. 

За реализацију ов еодлуке задужује се одјељење за 
финансије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрена средства ће се исплатити на жиро  рачун 
број: 562-0068125731329, НЛБ банка а прималац је 
SIMING TRADE d.о.о. Фоча. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Општине 
Вишеград“. 
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02-40-262/17 
Датум: 05.9.2017. године       Младен Ђуревић ,с.р 
 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград Андрићград бб,Вишеград на основу 
рјешења број 05-372-36/17 од 06.9.2017. године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зград, у регистарском листу број: 05-372-
25/06 упис промјене лица овлашћеног за заступање 
заједнице етажних власника стамбене зграде „Краља 
Петра 1“, улица краља Петра 1 број 1Б у Вишеграду, 
са сљедећим подацима: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Тодоровић Оливера, умјесто ранијег 
Перендија Дражена.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Број: 05-372-36/17           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 06.9.2017. год.  Александар Ђукановић, с.р. 
 

О Г Л А С 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Општине 
Вишеград Андрићград бб, Вишеград на основу 
рјешења број 05-372-37/17 од 06.9.2017. године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зград, у регистарском листу број: 05-372-
92/07 упис промјене лица овлашћеног за заступање 
заједнице етажних власника стамбене зграде 
„Старица“, улица Ужичког копуса број 20. у 
Вишеграду, са сљедећим подацима: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Крсмановић Игор, умјесто ранијег Чарапић 
Драгише.  
 
ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
Број: 05-372-37/17           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум: 06.9.2017. год.  Александар Ђукановић, с.р. 
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